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OPORTUNIDADES DE VAGAS: 
 

Estou com uma vaga para ESTAGIÁRIO DE CONTABILIDADE, que tenha algum 

conhecimento na ÁREA FISCAL (emissão de notas fiscais), cursando a partir do 3° 

semestre da faculdade. 

Empresa de médio porte, localizada no Bairro do Umarizal - Belém 

Horário de 08 às 12 hrs e de 14 às 16 hrs (Segunda à Sexta) ou horário corrido. 

Salário será conversado no ato da entrevista. 

Atribuições: Dar suporte a contabilidade, emissão de Notas Fiscais e cadastro, saber 

Excel. 

O mesmo terá treinamento com relação ao sistema. 

Favor enviar currículo para o e-mail: marcela.enf@bol.com.br 

 

Estagio Administração 

 

A partir do 2° ao 5° período. 

Bolsa auxílio + VT Disponibilidade de horário. 

Encaminhar email para: rhchefs2015@gmail.com  

 

TEMOS VAGAS "SERVIÇO SOCIAL " 

▪ESTUDANTES E PROFISSIONAIS 

- Enviar currículo para o e-mail: 

institutoicc.servicosocial@gmail.com 

 

 

ESTAGIÁRIO DE RH 

 

• Cursando Ensino superior em: Administração, Psicologia ou Recursos 

Humanos a partir do 3° semestre.  

• Conhecimento no pacote office.  

• Turno: Manhã 

 

Interessados enviar currículo com o Titulo: Estagio de RH para 

curriculo@silnave.com.br 
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Vagas; 

Estamos selecionando Estudantes a partir do 4º semestre dos cursos de 

Administração, Direito ou Contábeis para o setor de contratos/Cobrança com 

ou sem experiência. Procuramos pelo perfil proativo, dinâmico e responsável. 

Oferecemos Bolsa de R$ 954,00 + VT + Seguro de Vida. Interessado(a)s enviar 

currículo c/foto para: 

kariny@mbcapital.com.br, até dia 31/10/18  

 

 

Vagas; 

Precisa-se de universitários do curso de Direito para estagio em escritório de 

advocacia.  

Enviar currículo para administrativo@senagomes.adv.br 

 

Vagas; 

Contrata-se estagiário(a) de Contabilidade ou Administração, para 

desenvolver algumas atividades no setor de departamento de pessoal. Os 

interessados devem enviar currículo para o Email: 

rhestrategico15@gmail.com,  até dia 25/10/2018, com o título Estágio DP. 

 

ALUBAR; 

Cursando o 4º ou 5º semestre dos cursos de Administração, Ciências 

Contábeis, Direito, Recursos Humanos. 

Cadastrar Currículo até o dia 28/10/18 exclusivamente no site 

www.alubar.net.br 

 

Vagas de Estágio Administração e Contábeis. 

Pré-Requisitos: 

- Responsabilidade 

- Proatividade 

- Boa Comunicação  

- A partir do 2º semestre 

Informações: 99152-0312 

Enviar currículo para: estagio@proativadopara.com.br 
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